
Zkou¹ený dostane dvì otázky z následujícího seznamu:

Otázka 1:

1. Zformulujte Eukleidùv algoritmus na výpoèet NSD v celých èíslech a doka¾te,
¾e funguje.

1. Vyslovte a doka¾te tvrzení o odhadu èasové slo¾itosti rekurentního algoritmu.
1. Vyslovte a doka¾te Èínskou vìtu o zbytcích v Eukleidových oborech a zfor-

mulujte a doka¾te správnost Lagrangeova a Garnerova algoritmu.
1. Zformulujte algoritmus Rychlé Fourierovy transformace a doka¾te jeho správ-

nost. Jak lze hledat primitivním n-té odmocniny z jedné?
1. Zformulujte algoritmus na rychlé dìlení polynomù a doka¾te jeho správnost.
1. Vysvìtlete pojmy pseudodìlení a posloupnost polynomiálních zbytkù. Popi¹te

a doka¾te korektnost generického algoritmu na hledání NSD polynomù nad celými
èísly pomocí posloupnosti polynomiálních zbytkù.

1. Zformulujte modulární algoritmus na výpoèet NSD polynomù nad celými èísly
a doka¾te jeho správnost.

1. Vysvìtlete pojmy ¹»asné a smolné hodnoty a nastiòte postup, jak hledat NSD
v okruzích polynomù dvou neurèitých.

1. Popi¹te soudìlnost polynomù pomocí rezultantù a doka¾te Sylvesterovo kri-
térium soudìlnosti.

1. Vyslovte a doka¾te vìtu o výpoètu rezultantu polynomù f a g jako polyno-
miální kombinace polynomù f a g.

1. Doka¾te tvrzení (a vysvìtlete pojmy), ¾e smolných prvoèísel i hodnot je jen
koneènì mnoho.

Otázka 2:

2. Zformulujte algoritmy ¹kolských operací s celými èísly (vèetnì pøevodu mezi
bázemi a binárního mocnìní) a odhadnìte asymptoticky jejich èasovou slo¾itost.

2. Zformulujte Eukleidùv algoritmus v celých èíslech a odhadnìte asymptoticky
jeho èasovou slo¾itost.

2. Zformulujte Karacubùv algoritmus na násobení celých èísel a odhadnìte asympto-
ticky jeho èasovou slo¾itost. Nastiòte algoritmus asymptoticky rychlej¹í (Toom-k).

2. Zformulujte algoritmy ¹kolských operací s polynomy R[x] (sèítání, násobení,
dìlení se zbytkem) a odhadnìte asymptoticky jejich èasovou slo¾itost v závislosti
na stupni polynomu. Jakou roli hraje pro èasovou slo¾itost velikost oboru R?

2. Zformulujte Eukleidùv algoritmus pro hledání NSD v oboru polynomù nad
tìlesem a odhadnìte asymptoticky jeho èasovou slo¾itost v závislosti na stupni
polynomu a velikosti tìlesa.

2. Zformulujte algoritmy operací v koneèných tìlesech (sèítání, násobení, inver-
tování) a odhadnìte asymptoticky jejich èasovou slo¾itost v závislosti na velikosti
tìlesa.
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2. Zformulujte Lagrangeùv algoritmus na Èínskou vìtu o zbytcích a odhadnìte
asymptoticky jeho èasovou slo¾itost nad celými èísly a nad polynomy nad tìlesem
(v závislosti na stupni polynomu).

2. Zformulujte Garnerùv algoritmus na Èínskou vìtu o zbytcích a odhadnìte
asymptoticky jeho èasovou slo¾itost nad celými èísly a nad polynomy nad tìlesem
(v závislosti na stupni polynomu).

2. Zformulujte algoritmus Rychlé Fourierovy transformace a odhadnìte asympto-
ticky jeho èasovou slo¾itost (v závislosti na stupni polynomu).

2. Zformulujte algoritmus modulárního násobení polynomù a odhadnìte asympto-
ticky jeho èasovou slo¾itost.

2. Buï (5; 0; 3; 8) modulární reprezentace polynomu f stupnì � 3 nad tìlesem
Z17 pomocí DFT4. Zformulujte algoritmus Rychlé Fourierovy transformace a s jeho
pomocí najdìte polynom f .

2. Zformulujte algoritmus rychlého dìlení se zbytkem a s jeho pomocí spoèítejte
Z5[x] podíl x4 + x3 + 3x2 + x+ 1 : x2 + 2:

2. Spoèítejte NSD celoèíselných polynomù

x5 � x4 � 3x2 � 3x+ 2 a x4 � 2x3 � 3x2 + 4x+ 4

efektivní i neefektivní verzí modulárního algoritmu.


